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Flandraj Esperantistoj ! !
ALIĜU AL V IA  NACIA E SP E R  A N TO -O RG A N IZA ĴO :

FLANDRA LIGO ESPERANTISTA
staranta ekster kaj super CIU politiko.

Prezidanto : Adv. Jozef Muys, Bornhem.
Sekretario: Edgard Verheyden, Klapdorp, 103, Antwerpen. 
Vicprezidanto : Renaat Vandaele, Schoolstraat, 10, Aalst. 
Kasisto : Bern. Bassleer, Verruelaan, 17, Kortrijk

(Poŝtĉeko : N° 2880.95).

JARA KOTIZO: 15. - frankoj
La membroj de Flandra Ligo Esperantista ricevas sian 

revuon „FLA N D R A  E SP E R A N T IST O " senpage.

FLANDRA ESPERANTISTO
estas la inda organo de la Flandraj Esperantistoj, 
zorgas por la poresperanta propagando en Flandrujo, 
zorgas por la diskonigo de la Flandra kulturo en la

eksterlando,

K O N TR A Ŭ BA TA LA S LA M ILITON,

havigas al siaj Legantoj bonajn Literaturajojn.

SUBTENU ! KUNLABORU! PROPAGANDU!
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Pri Propagando.
Antaû kelkaj tagoj ni hazarde legis en komerca bulteno jenan 

spritajon, per kiu la verkinto intencis atentigi la komercistojn pri 
la neceseco de propagando.

Anasino demetas ovon kaj tuj forkuras de la nesto. Sekvo 
de tio estas, ke la homoj ne mangas anasovojn.

Kokino demetas ovon kaj anstatau forkuri si ne nur restas 
sur la nesto sed dum kaj post tiu procedo, ŝi krias kaj bruas laute 
kaj longe, por ke oni bone sciu, ke ŝi havas ovon. Sekvo estas, 
ke la homoj aĉetas ovojn de kokinoj, kvankam ili ne estas tiel 
grandaj kiel tiuj de anasinoj.

Kvankam ni tute ne opinias, ke la ovdemetanta kokino volas 
fari propagandon por siaj ovoj, ni tarnen admiras la sagacecon de 
la verkinto kaj konkludu, same kiel li, ke komercisto kiu ne pro- 
pogandas siajn komercaĵojn tute ne sukcesos vendi muite, do tute 
ne riĉiĝos.

A

Sajnas al ni, ke tiu artikoleto ankaŭ tre taugas por ni, Espe- 
rantistoj. Ni ne volas konsideri Esperanton kiel komercaĵon, ni 
ankaù ne volas nepre riĉiĝi per ĝi, sed ni tarnen havas la devon 
konsideri nian lingvon kiel kokinovon. Ju pli oni propagandas ĝin, 
despli ĝi disvastiĝos. Oni ne devas esti komercisto por tion kom- 
preni, sed oni tarnen devas havi komercistajn ideojn por eltrovi la 
plej efikajn propagandilojn. Kaj tiurilate ni admiru respektplene la 
konsilanton de la Internacia Centra Komitato de la Esperanta
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Movado, S-ro Andreo Ĝe, kiu jam de kelkaj jaroj vojaĝas en di- 
versaj landoj por ĉie instrui nian lingvon lau sia speciala metodo. 
Cie kie li laboris, ni povis konstati la samajn faktojn : disvastigon 
de nia lingvo kaj ĉiam pligrandiĝantan intereson por Esperanto. En 
Nederlando, kie li lasttempe restadis, la simpatio por tiu vigla 
pioniro atingis plej altan gradon kaj kondukis al la fondiĝo de Ĉe- 
Instituto de Esperanto (sidejo en Hago), kies celo estas disvastigi 
Esperanton lau vasta tutmonda skalo per Ĉe-metodaj kursoj kaj 
eduki por tiu celo la necesajn instruistojn.

La tuta Esperantistaro aklame akceptis tiun fondiĝon, ĉar ĝi 
vidigas novan laborkampon por Esperanta propagando, kaj cetere 
estas nur rimarkinda komenco sur la kruta vojo kondukanta al la 
akcepto de Esperanto, kiel nura internacia helplingvo.

Juul K a r n a s .

F L A N D R A  K A N T O  E SP E R A N T IG IT A .

MIA G EPA TR A  LIN G VO .

Teksto de Klaus Groth.

1. Gepatra lingvo, kara ton’, 
Emociigas min !
Se koro mia estus ston', 
Vi povus rompi ĝin.

3. Junec’ aperas antau mi ; 
Ne plu ekzistas ter’. 
Sanige, kiel sunradi’, 
Revivas la esper’ !

5. Profundsentante mia kor’ 
Per preg' konsolas sin ; 
Ripoz’ ĉiela post dolor’ 
Jam estas bona fin’.

Muziko de Peter Benoit.

2. Vi kapon klinas sen perfort’, 
Samkiel patrinet’ ;
Kareso estas ĉiu vort’
Kaj devo ĉiu pet’.

4. Instigas avo kun kares’ : 
,,Ekpreĝu nun al Di’ 1”
Kaj pie, kvazau por konfes’, 
Kunigas manojn mi.

6. Gepatra lingvo. belfigur'
De rasa la fier’,
Se buŝo flustras „Paĉjo” nur, 
Ciela iĝas ter’.

7. Ne tiel sonas melodi’,
Nek kant’ de najtingal’,
Kaj larmoj kovras tuj al mi 
Okulojn per vual’.

Tradukis Juul Karnas.



1815.

1817.

1827.

1830.

1876.

1879.

1892.

1904.

1906.

1908.

1830 -  1030
Funcbra Datrevena Festo por la Flandroj.

K. -  LA SUPERA EKLEZIULARO.

Jam en Septembro 1815 la Episkopo de Gent, princo Mau
rice de Broglie, lau naskiĝo Franco, malpermesis obeon al la 
leĝoj de Willem I. Rimarkinde estas, ke la Lieĝa Episkopo, 
princo Antoine de Méan, permesis en Majo 1817 la juron 
de fideleco.
Episkopo de Broglie daurigas sian agadon kontrau la regist- 
aro de la Unuigitaj Nederlandoj kaj estas ekzilata en No- 
vembro.
En sia „Documents authentiques’ la akra agitisto Barthels devas 
rekoni, ke post la forigo de la filozofia kolegio, ĉiuj katolikaj 
plendoj estis forigitaj.
Tarnen la subfoso de Willem I daüris de el Francujo kaj 
dum vesperfesto ĉe la duko Decazes oni laüvere povis aserti, 
ke la Belga revolucio estis komparebla kun...... de l’eau bé
nite en ébulition” — „bolanta benita akvo.”
Episkopo Faict silentigas la Flandran poeton Guido Gezelle. 
Dum kvardek jaroj Episkopo Faict daurigis spiritan Valonan 
terurismon.
La Valona Direktoro Delbar persekutas la Flandran student- 
movadon, nomitan „Blauwvoeterie.” Berten Rodenbach verk
as la versojn :
„Ankoraü vivas la stultega stat’ kaj Episkop’ 
nin ekskomunikanta pro malbona tagomanĝ’ !”
Kardinalo Goossens malpermesas al la lernantoj de seminarioj, 
kolegioj, k. t. p. esti membro de Flandraj societoj au legi 
Flandrajn propagandrevuojn.
Episkopo Waffelaert el Brugge malpermesas Flandran Land- 
tagon. La Sta-Lutgardis-Gildo e' Dendermonde eldonas Dekla- 
ron, en kiu ĝi diras :
,, Ke la leĝpropono Cooremans (Flandra en la Liberaj Lernejoj) 
ne jam estas akceptata, estas ĉefe la kialpo de la kontraŭagado 
de Lia Kardinala Moŝto el Mehleno kaj la Episkopaj Moŝtoj 
el Brugge kaj Gent. ”
Je l’fino de Septembro aperas la Instructions Collectives ” de 
la kunvenintaj Episkopoj, en kiuj nia lingvo estas kondamnita 
k i e l ne sufiĉe kultura por esti uzata ce la lernado de ia ajn fako !”

A

Dum kunveno de Direktoroj en Mehleno, Kardinalo Mercier diras :
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Une Université flamande ! Jamais ! ” (Flandra Universitato ! 
Neniam !)

1914-1918. „La kontradagadoj de la R. K. Episkopoj kaj la antiflan- 
drema sintenado de Kardinalo Mercier restas dolorige nekom- 
preneblaj, kaj de li mem malfacile pravigeblaj antau Dio, lia 
konscienco kaj la Flandra Popolo.”
K. Van den Oever en „La Flandra Movado 1917-1918.”

1924. La Direktoro de la Lovena Universitato. Prelato P. Ladeuze, 
malpermesas dun Flandran manifestacion, forpuŝas de la 
22a de Majo 1924 ĝis la 17a de Februaro 1925 nad Fland- 
rajn studentojn el la Universitato kaj rompas tiamaniere ilian 
karieron.

1925. lOan. de Marto. Direktoro Prelato P. Ladeuze ordonas la 
disigon de la „Katolika Flandra Unuiĝo de Universitatstud- 
entoj” el Loveno.

1925. 11 an. de Oktobro. La Episkopoj el Belgujo publikigas leter- 
on al la Dekanoj kaj Direktoroj de Seminarioj kaj Kolegioj, 
en kiu estas dirita sub IV :
—„Ni avertas dujn pastrojn kaj ekleziulojn, kiuj kuragus fa
vori publike au sekrete la nacionalistan politikon, ke ili estus 
kulpaj je malobeo kaj ribelo kontrad la leĝa aŭtoritato, an- 
kad la eklezia.” —

1926. Prelato Ladeuze, Rektoro de la Universitato de Loveno, ak- 
iras ce la Episkopoj la punon de t. n. „severa admono” kon- 
trau prof. Scharpé, ĉar ĉi tiu ĉeestis la 25an. de Junio Borms- 
Kunvenon kaj instigis je unueco.

1927. 17an. de Februaro. Episkopo WafFelaert el Brugge skribas en 
Pastra Letero :
— „Ni severe malpermesas la legadon ad disdonadon de duj 
gazetoj kaj publikaĵoj, kiuj defendas d  tiujn (Flandrajn naciona- 
listajn) erarojn.” —

1927. 17an. de Novembro. Parolado de Lia Kardinala Moŝto Van 
Roey al la Direktoraj Moŝtoj de Seminarioj kaj Kolegioj.— 
„Ekzistas en Flandrujo vera danĝero: mi volas diri la „Flan
dra nacionalismo” , kiu malfeliĉe ankorau influas la intelektan ju- 
nularon. Estas revo sen ŝanco je praktika realigo. La ĉefoj 
de d  tiu ideoj - movado klopodas kulturi ĉe la junularo spi- 
riton de malkontento, atakemo, kontradstaro, malfido kontrau 
la episkopoj.” —

1929. 18an. de Majo. Lia Kardinala Moŝto Van Roey en letero al 
la Flandra nacionalista kandidato por la Parlamento Thomas 
De Backer, distrikto Turnhout: — „La Flandra nacionalismo
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fakte montriĝas kiel animita per revokcia spirito direktita kon- 
traŭ Belgujo ; ĝi ne rekonas kaj malŝatas la leĝan kaj burĝan 
aŭtoritaton, subfosas kaj neas la episkopan autoritaton.” —

1929. De la Direktoroj de la Episkopaj Edukejoj en la Episkopejo 
Gent estis sendata al la gepatroj letero, malpermesanta la al- 
iĝon de iliaj infanoj al aliaj unuiĝoj krom la .Junulunuiĝo de la 
Katolika Agado.”
Ci tiu malpermeso estis kompreneble direktata kontraŭ ĉiuj 
Flandraj nacionalistaj unuiĝoj.

1929. Episkopo Waffelaert eksigas Lian Pastran Moŝton Maurits 
Geeraardijn el lia ofico kiel kapelano de Rollegem, ĉar ĉi tiu 
rifuzis forlasi sian Flandran nacionalistan konvinkon.

1929. La Pastro-Dekano J. Huys el Meenen, eksigas la instruiston 
Jozef de Vos, ĉar ĉi tiu rifuzis subskribi kontrakton ne plu le- 
gi Flandrajn nacionalistajn publikajojn kaj sin deteni de ĉiu kun- 
veno au ago tiaspiritaj.

K. A.

Hom-estado.
de Just Havelaar.

Ciu homo estas provaĵo de la vera hom-estado. Malsukcesin- 
ta provo : sed ĉiu generacio provas denove.

— Celo de la vivo estas la vivo, estas la vivoplialtigo. Kaj la 
plej alta vivo, kiun ni konas, estas la vivo de la harmonia homo. 
Ni, parto de la kreitaĵo, devas krei la harmonian homon. Unue kaj 
laste en ni mem. Sed, same kiel pensas gepatroj : kio ni estas kaj 
kion ni faras, ne estas tiel gravaj, sed o ! ni klopodos, por ke niaj 
infanoj konsciu la indecon de sia vivo kaj pli bone realigu : tiel ni 
laboras, pro interna impulso, por la plialtigo de 1’ venonta homaro.

Eterna estas tiu impulso.
La konscio de la homa indeco, la sento de la hom-unueco, la 

fajra deziro foroferi sin kaj vidi en la homo proksimulon, la deziro 
ne stari kiel malvarmaj fremduloj unu kontraü la alia, sed fidi unu 
la alian, la amo-deziro je la homoj ; ci tiu sento, ci tiu granda de
ziro, d tiu simpla amo, estas la religio de la homeco. Kaj kiu diras, 
ke ne sufiĉas por li homeco, tiu diras ci tion, car li ne jam posedas 
la veran homecon. Car la homon oni ne povas ami ekster Dio kaj 
Dion oni ne povas ami ekster la homo.

Ni scias, ke, kiam multaj pli laiite predikitaj idealoj de konfuza
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tempo estos silentiĝintaj, en la mallaŭta kaj hontplena rekonsciiĝo, 
kiu tiam ektrapenetros nin, nur tiu idealismo de 1’ homeco ankorau 
kun pura brilo lumados sur la tero kaj ke nur per tiu forto de 
1 animo la homaro denove povas plialtigi sin.

Car se eĉ ni senkuraĝiĝus, ĉiam la homaro kredados. Ĉiam
_

denove ĝi estas juna. Ciam ĝi denove leviĝas kun la obstina volo 
vivadi kaj esti bona.

La konscio, ke ni estas parto de ĝia eterne juna estado : ĉi tio 
pliardigas nian kre-impulson. La sento, ke ni estas portataj de ĝia 
forto, ĉi tio havigas al ni kvieton. Dediĉante nin al ĝi. ni elsav- 
iĝos el la premado de nia tro sklava au tro izola vivo. Senti sin 
unuigita kaj libéra, kiel tuthomara parto kaj personeco, tio estas la 
celo de humanista moralo.

(El „Humanisme." — Van Loghum, Slaterus & Visser, Arnhem.)
Tradukis MARTHA VERVLOET.

Mondliteraturo.
LA A N IM E T O .

de Devis Solomos *)
Kvazau dolĉa vento — freŝa kaj delikata, — en la floranta 

ĝardeno, — la infaneto eligis — sian lastan spiron.
Kaj ĝia animeto, — foririnta en la aeron, — leviĝis rapide — 

en la etero, — kvazau tremetanta — fajrero.
Ciuj steloj vokis ĝin ; — sed ĝi, timema, — etendis la brakojn, 

— tute ne scianta — al kiu sin direkti.
Nu, jen — sur ĝian freŝan vangon, — anĝelo venas meti — 

senmortan kison, — kiu ekbrilas tuj — kvazau aüroro. -
Esperantigis Jan van Schoor.

*) La Greka poeto Devis Solomos naskiĝis en Zante en 1798 
kaj mortis sur la Korfuinsulo en 1857. La ’ Greka Nacia Himno” fam- 
igis lin ; de liaj ĉefaj verkoj oni nur konas fragmentojn.

G R A T U L O J

— Al nia amiko Rob. Broeckhove kaj lia ŝatata edzino pro naskiĝo 
de fileto Walter.
— Al nia bona amiko Jef Genar, membro de la Flandrema Grupo, kiu 
edziĝis la 6-an de Septembro kun F-ino Van Pelt. Al arnbaü tutkorajn 
bondezirojn !
— Al F-ino Lizette Verheyden, fratino de nia juna kunbatalanto Ed- 
gard Verheyden, kiu edziniĝis la 17-an de Septembro kun S-ro Ward 
Deponthière.
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Liera Artistino :
RA FA EL VAN DEN BRANDE.

Bone estas sidadi dum vesperkrepusko en la dolĉa silento de 
nia Liera beginejo. Estas kvazaü io sankta flosas tra la aero, io 
pliboniga.

Kvieto kaj pieco envenas tie ci en la koron ; du ideo iĝas 
belaĵo kaj ĉiu movo iĝas preĝo.

Tutplenaj de tiu sento estas la verkoj de la Liera gravuristino : 
F-ino Rafaël Van den Brande.

Tuj kiam ni eniris en ŝian laborejon por ion ekscii el ŝia bu- 
ŝo pri ŝiaj verkoj kaj si mem, ni sentis nin ĉe artistino.

Vintro (Gravurajo)

Interesaj pentrajoj, skulptajoj kaj gravurajoj ornamas la blank- 
ajn murojn kaj muite da helaj, multkoloraj floroj ĝojigas la ĉamb- 
ron. Duonfaritaj pentrajoj kaj skizoj staras unu apud la alia ; an- 
tikva horloĝo frapetadas sian dutagan, ĉiaman kanteton...

Si muite laboradas. Krom la kolorriĉaj akvareloj kaj desegnajoj,
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kiujn ni jam vidis en diversaj ekspozicioj. la artistino montris al ni 
sufiĉe grandajn pentraĵojn : i. a. trafa portreto de juna violistino, 
bêla nudstudo kaj multaj pejzaĝoj. Inter tiuj pejzaĝoj la vintraj estas 
la plej interesaj.

Kvankam la pentrajoj akiris grandan sukceson en diversaj eks
pozicioj, oni nur klarvidas la grandajn kvalitojn de Rafaël Van den 
Brande en ŝiaj gravurajoj. Si vere estas forta en tiu arto : forta lau 
tekniko, forta laŭ inspiro. Ŝi kapablas bildigi la mistikecon de iu 
vintra vesperkrepusko same plensente kiel la abundan sunradiadon sur 
la multkoloraj antikvaj tegmentoj kaj dometoj de nia fama beginejo.

Urba vidajo dumvintra (Gravurajoj

La presado de gravurajoj estas laciga laboro; malgrau tio la 
artistino mem presas siajn verkojn. Si singarde prizorgas sian la- 
boron, samkiel patrino sian infanon.

Rafaël Van den Brande montris al ni jus aperintan albumon en 
kiu ŝi eldonis ok el siaj lastaj gravurajoj. Si havis laoriginalan ideon sub- 
skribigi tiujn verkojn per poemo au prozajo de niaj Lieraj verkist- 
oj : Félix Timmermans, Karel De Winter, Ernest De Weerdt kaj 
Ern. Van Der Hallen.



Karel De Winter, aŭtoro de „Pan” , skribis sub unu el tiuj
gravuraĵoj :

..Sidadi tie d revante
dum multaj horoj
kaj malrapide esti absorbite
en tiuj ĉi kvieto kaj sankteco,
tiel ke du penso pri ni mem
kaj pri la homoj
kaj pri l’svarmad’ bruema,
solviĝas en silento la preĝanta
je preg’ mirinda,
por la anim' ĉiam senpaca estas
okazintaĵo reĝa.”

Si ankaŭ praktikas la batikarton kaj havas belegajn, originalajn 
projektojn por kusenkovriloj, tablotukoj kaj koltukoj. Siaj batikajoj es
tas muite menditaj kaj estas eĉ plejofte venditaj antaü la finiĝo.

La Liera artistino studis en diversaj Akademioj en kaj ekster nia 
lando. Si rimarkigis sin per siaj altaj kvalitoj kaj estas konsiderata kiel 
la plej bona lernantino de la fama gravuristo Lode Peeters.

Je 1' komenco la kuraĝa knabino (oni devas vivi !) laboris ĉe an- 
tikvajisto, ce kiu si plibonigis antikvajn pentrajojn. Sed tiun ci metion 
ŝi baldaü forlasis por sin tute fordoni al sia amata arto.

Kvankam si solece laboras meze de 1’ silento de antikvaj dometoj 
kaj piaj virinetoj, for de du bruo kaj de du homo, Rafaël Van den 
Brande jam akiris honorindan lokon en nia Nederlanda artistaro.

Gommer Torfs.

KIEL PA ŜT IST O .

Kiel paŝtisto, kiu gvidas 
ŝafaron sian tra 1’ malhelo, 
kaj kun admiro kaj revante 
rigardas al tre alta stelo ;

mi tiel gvidas miajn revojn, 
kiuj ja ĉirkaŭ vi oscilas...
Vi estas kvazau stelo, kiu 
en mia izoleco brilas.

Jan van Schoor.

LA P O E Z r.
é

La poezi’ en mia kor’ 
dum via ĉeestad’ ekbolas ; 
esprimi mi ne povas ĝin, 
volonté kiom ajn mi volas.

Ne mankas kvankam la inspir’, 
al mi ne plaças form’ nek temo 
pro plagiat’ : car, karulin’, 
plej bêla estas vi poemo.

Jan van Schoor.
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Inter Ni.
El Sta. Nikolao. — Al Triumfo. Kelkaj estraranoj de la grupo vizitis 
nian am kon Julien Vanhoeyweghen, nuntempe loĝanta en la Villa 
Dennen, Terhulpen. Kune ili pasigis kelkajn agrablajn horojn.

Al aj membroj vizitis la tombon de nia kara mcrtinta mem- 
brino F-:no Goris, kiu nuneterne ripozas en la tombejo de Zwijndrecht.

Baldaü ni komencos la propagandon por la nova kurso. Junan sed 
bonan profesoron oni promesis al ni de el Antverpeno.

La venonta vintro alportos novaj'n sukcesojn, despli car la Ant- 
verpenaj amikoj promesis al ni sian helpon.

El Ronse. — La Paca Stelo. En Septembro okazis vespero 
de vetludado, alportinta kelkajn frankojn en nian kason. Kantvespero 
okazis la duan merkredon : la grupanoj jam lemis dekduon da kantoj, 
i. k. estas duvoĉaj. La sekvontan merkredon okazis spritajvespero, dum 
kiu ĉiu lauvice devas rakonti : tre bona rimedo por alkutimigi la ko- 
mencanlojn al la lingvo.

La ekskursoj ne plu povas okazi pro la malbona vetero kaj re- 
komenciĝas nun la agado por organizi novan laborplenan jaron. En 
la mezo de Oktobro novaj kursoj okazos, por kiuj ni propagandas 
per publikaj afîsoj.

La perfektiga kurso estos daŭrigata dun merkredon, escepte la 
lastan mekredon de ĉiu monato. La nova kurso por komencantoj 
okazos ĉiun lundon.

Oni jam vigie parolas pri amuza vespero kun loterio okazonta en 
Decembro aŭ Januaro. Certe iĝos sukceso !

El Antverpeno.
A. P. P. K. — Skriba kurso de Esperanto A. P .P. K.
La Antverpena Poresperanto Propaganda Komitato petas la 

Flandrajn Esperantistojn propagandi ĉe la gekonatuloj sian skriban 
kurson, kiu komenciĝos la 15-an. de Novembro proksima.

Tiu kurso konsistas el 25 lecionoj, kun gramatiko, klarigoj, 
ekzercoj kaj kompleta vortaro. La tuto estas libro de pli ol 300 
paĝoj, taüge kunmetita de spertaj lingvaj profesoroj. Je la fino de 
la kurso okazos ekzameno kaj diplomo atestos pri la scio de Esperanto.

La lecionoj aperas régulé, dusemajne kaj kostas por la tuta 
kurso 25 fr.

Enskriboj oni sendu al J. Jacobs. — Boomsche Steenweg 444 
Antwerpen. P. C. 230115.

Ekzistas flugfolioj, flandralingve redaktataj, haveblaj ĉe la sama



adreso. Tiuj kiuj taùge volas propagandi kun ni petu kvanton da 
ili por disdoni.

La Rekta Voja. — Dum la pasinta monato la kunsidoj ne 
estis muite vizitataj de la gemeinbroj, kaùze de la libertempa peri- 
odo. Tio nun estas for kaj ni, kun nova kurago por la revenonta 
vintro, ekkomencu la grupan laboradon.

La 20 an. kaj la 27 an. ni priparolis la regularon de Flandra 
Ligo Esperantista en nia mezo kaj car laùstatute ni povas aliĝi, ni 
ensendos nian aliĝon kiel eble plej baldaù.

La 20 an. ankaù vizitis nin du Polaj Esperantistoj, kiuj bici- 
klas tra la mondo. En kelkaj vortoj la kuraĝaj samideanoj rakontis 
pri la vojaĝo ĝis nun kaj pri spertoj, kiujn ili faris. Ili montris 
interesan albumon, en kiu nia prezidanto skribis kelkajn salutvortojn 
kaj bondezirojn.

La 28 an. Sro. Karnas parolis pri sia vojaĝo en Germanujo. 
Vojaĝi estas interesa, rakonti ankaù estas interesa, do rakonti pri 
vojaĝo certe estis interesa. Ni envias iomete S-ron. Karnas, kiu kun 
sia edzino kaj kelkaj aliaj en- kaj eksterlandaj samideanoj travivis 
tiajn agrablajn tagojn apud la Rejno.

L’OVARO.

Flandrerna Grupo Esperantista. La kursoj rekomenciĝis kaj 
novaj samideanoj plitortigis niajn rangojn. La vintro staras antau 
la pordo kaj... la festoj, kiuj ĉiam havas intiman aspekton ĉe la Flan- 
drema.

Jam nun notu, geamikoj, ke dimanĉe la 12-an de Oktobro 
okazos Pulĉinela vespero, dimanĉe la 23-an de Novembro Kabared- 
vespero kaj sabate la 27-an de Decembro Kristnaskfesto en nia sidejo 
,,Pannenhuis” , Conscienceplein, 3.

Dum la Puléinela vespero la fama societo ,,Pax” ludos ,,Peerke 
in Dwaasland” (Peĉjo en Stultulujo). Tiuj, kiuj ĉeestis nian pasint- 
jaran pulĉinelan vesperon certe revenos kun multaj konatuloj. Oni 
komencos akurate je la 7-a.

SUBTEN O  POR NIA REVUO.

De Keyzer, 5.— ; D’Hoker, 20.— ; Doris Fall, 8.— ; Bergiers,
5.— ; Apotekisto, 50.— ; John Théry, 10.— ; G. Janssens, 40.— ; 
Piet, 20.— ; Mart, 10.— ; Jan, 10.— ; entute 178.— frankoj.

é
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D IV ER SA ĴO J

Literatura Mon io, la sola literatura revuo, bele ilustrita kaj 
verkita de niaj plej eminentaj E.-verkistoj, antaŭ kelkaj jaroj ĉesis aperi.

La iamaj eldonintoj kuraĝas — jam pro la neceseco de tia re
vuo — denove aperigi ĉi tiun bonegan revuon ; ili ne intencas havi 
profiton el sia laboro, sole doni al la esp.-istaro la eblon, havi li- 
teraturan revuon kaj legi vere bonajn originalajn E.-verkojn.

La eldonantoj kaj ĉefredaktoroj estos Julio Baghy kaj d-ro 
K. de Kalocsay, L. K.-anoj kaj famaj verkistoj ; la organizan la- 
boron transprenis la sperta gvidanto de la libroeldonejo de Hun- 
garia E.-Societo Laborista, Wilhelm Bleier.

Estas la afero de la s-anoj subteni la entreprenon de ĉi tiuj 
malegoistaj, kuraĝaj s-anoj ankaü per abono de la revuo, kiu est- 
os por du abonanto vera juvelo. Posedu ĝin du grupo kaj ankaü 
almenaü tiuj s-anoj, kiuj laŭ siaj monrimedoj povas ĝin aboni. La 
prezo por tia, komence 16 paĝa, inkvarta, monata revuo estas ve
re malalta : 14 pengoj.

Skribu pri abono al „Flandra Esperantisto” au rekte al Wilhelm 
Bleier, Budapest, IX. Boràrostér 6, IV. IL

Imitinda ekzemplo. — Angla samideanino, kun kiu ni inter- 
konatiĝis en Oostduinkerke, skribis i. a. al ni : „Mi volas subteni vian 
revuon, sed car mi nur estas laboristino en ŝufabrikejo, mi kompreneble 
ne havas muite da mono por subteno. Sed mi decidis ne plu fumi kaj 
anstataŭ aĉeti cigaredojn konservi la monon por via kaj aliaj aferoj. 
Oni diras, ke fumado estas malbona por la sano, do se mi ne plu fu
mas, mi helpos min kaj vin, eu ne ?”

Dankon. — La Flandroj, kiuj ĉeestis la agrablan „Internacian 
kunvenon senceremonian” en Kolonjo, tutkore dankas siajn German- 
ajn samideanojn pro ilia gastama akeepto.

Ce la Rejno. — Kvin Flandraj esperantistoj estis respondintaj 
la inviton, kiun faris nia Germana amiko Martin Fehr dum la 1-a 
Flandra kongreso de Esperanto, veni al la Rejno. Kune kun du Lon- 
donaj samideanoj kaj kun la frato de la iniciatinto kaj gvidanto, ili 
migris dum tuta semajno de Köln ĝis Mainz laülonge de la Rejno. 
Estis neforgesebla vojaĝo dum kiu oni interkonatiĝis kun la „Deutsche 
Jugendherberge”, kun la afabla, gastama Rejnlanda popolo kaj multege 
da naturbelajoj.
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V LA A M SC H -ESPER A N T O  SA M E N SP R A K EN .

De Stad
Verschooning, mijnheer, kunt gij 
mij den weg naar de hoogeschool 
wijzen ?
Zeker, mijnheer.
Gij moet de brug overgaan en de 
tweede straat links nemen.
Ik dank u zeer, mijnheer.
Welke tram moet ik nemen om 
aan het stadhuis te komen ? 
Nummer veertien.
Als men den weg niet weet, vraagt 
men die aan een politieagent.
Is het dicht bij ?
Neen, het is zeer ver.
Wilt gij mij vergezellen ?
Met genoegen.
De ingang kost twee frank. 
Verschooning, mijnheer, de ingang 
is kosteloos.
Ik weet het van een mijner vrienden. 
De straten en stegen.
De pleinen.
De Groote Markt.
De grachten en bruggen.
De kerken met hun torens.
De hoofdkerk.
De gevangenis.
Het stadhuis ; het gemeentehuis. 
De bevolking.

La Urbo

Pardonu, sinjoro, ĉu vi povas 
montri al mi la vojon al la uni- 
versitato ?
Certe, sinjoro.
Vi devas transiri la ponton kaj eniri 
la duan straton maldekstre.
Mi tre dankas vin, sinjoro.
Per kiu tramo mi devas veturi por 
atingi la urbodomon ?
Numero dckkvar.
Kiam oni ne scias la vojon, oni 
ĉi tiun demandas al policisto.
Cu estas proksime ?
Ne, estas tre malproksime.
Cu vi volas akompani min ?
Kun plezuro.
La eniro kostas du frankojn. 
Pardonu, sinjoro, la eniro estas 
senpaga.
Mi tion scias de unu el miaj amikoj. 
La stratoj kaj stratetoj.
La placoj.
La Granda Placo.
La kanaloj kaj pontcj.
La preĝejoj kun siaj turoj.
La ĉefpreĝejo.
La malliberejo.
La urbodomo ; la vilaĝdomo.
La loĝantaro.

Bibliografio.
Enklask diwar-benn stad ar Brezonneg e 1928. Esploro pri 

la situacio de la Bretona lingvo en 1928. Verkis : Roparz Hemon. 
Eldonis: Gwalarn, Brest.- 48 paĝoj ; 14x20 cm. Prezo : nemontrita.

Jen la la. libro — en Bretona kaj Esperanta lingvoj — de Ia 
Internacia Kelta Biblioteko, kies fondiĝon ni entuziasme salutas.

Roparz Hemon, la redaktoro de „Nord-Okcidento” faras unue 
klaran skizon pri la historio de la Bretona linjvo, poste klarigas kiel
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fariĝis la esploro kaj citas la respondojn, nombrojn kaj la liston de 
la komunumoj. La libron ilustras multaj kartoj kaj je la fino troviĝ- 
as ĝenerala karto de la esploro.

La esploro montras klare, ke la Bretona lingvo estas malpli 
muite konata kaj uzata de la infanoj ol de la plenkreskuloj kaj ke 
la lokoj konkiritaj de la Franca lingvo estas ĉefe la plej grandaj ur- 
boj kaj iliaj ĉirkaŭaĵoj, la komunumoj apud la lingva limo kaj tiuj 
apud la maro.

Kiom da homoj parolas Bretone ? Lau la lasta entabeligo de 
loĝantaro, estas en Suba Bretonujo 1.409.119 loĝantoj. La komun
umoj, kie oni predikas nur Bretone grupigas 777.239 homojn. Tiuj, 
kie oni predikas en ambau lingvoj, grupigas 381.243. Tiuj, kie oni 
predikas nur France, grupigas 250.637. Tial estas supozeble, ke 
ĉirkaŭe miliono da homoj uzas la Bretonan lingvon.

Viktimoj. Originale verkis : Julio Baghy. 2-a. Eldono. Eldon- 
is : Cefkomisio de Librovendejo de Hungaria Esperantista Societo 
Laborista, Budapest. 237 paĝoj ; 13x18 cm. Prezo : nemontrita.

La fakto, ke nun jam tiu romano bezonas 2-an. eldonon, pruv- 
as kiel ŝatata Julio Baghy estas de siaj esperantistaj legantoj ; mal- 
multaj libroj ja bezonas 2-an. eldonon en Esperantujo.

„Viktimoj” estas romano, en kiu la aütoro pentras per helaj 
koloroj travivajojn en la Siberia militkaptejo dum la mondmilito ; 
facile la leganto rekonas la autoron en iu el la herooj.

De 1’ komenco ĝis la fino Baghy tenas nin kaptitaj kaj kun 
streĉa atento ni sekvas la daurigon de lia romano.

La stilo de Baghy estas persona, tiel en liaj romanoj kiel en 
liaj poemoj : ĝi estas ekzemplo por ĉiuj esperantaj verkistoj. Bedaür- 
inde estas, ke en ĉi tiu 2-a. eldono trovigas tiom da preseraroj.
La Junulino el Stormyr de Selma Lagerlôf, el la Sveda tradukis 
O. Frode. Eldonis : Eldona Societo Esperanto, Stockholm. 94 paĝoj ; 
14 x 20 cm. Prezo : 1.50 Kr.

Serion de 6 Kontraumilitemaj Poŝtkartoj eldonis ,,Pax’ -So
cieto, Schijfwerperstraat, 92, Antwerpen. Prezo: po 3 frankoj por serio.

La postkartoj surhavas Flandran, Francan. Germanan, Anglan 
kaj Esperantan surskribon. ,,La Foriro” , ,,La Semisto”, ,,La Batalo” , 
„Casado de aviadistoj” , „Triumfsciigo” kaj ,,La Kanto de la Mor- 
to” estas la titoloj de la desegnajoj, kiuj estas dukolore kaj tre efike 
faritaj de iu nekonata artisto.

Ni ne dubas, ke niaj samideanoj-pacifistoj uzos ĉi tiujn beleg- 
ajn poŝtkartojn pro ilia malalta prezo, pro ilia artvaloro kaj ĉefe 
pro ilia efika propagando kontrau nova milito.
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Leert Esperanto,

de wederlandsche hulptaal» gepatroneerd door

den Volkerenbond.

Esperanto is eene internationale hulptaal, bestemd voor het 
gebruik in 't internationaal verkeer. Het is niet meer een ontwerp, 
maar eene levende, praktisch gebruikte taal, die omtrent 250 dag
bladen en tijdschriften telt.

Esperanto is twintigmaal gemakkelijker dan eene andere taal.
Esperanto volstaat geheel voor het praktisch gebruik als in

ternationale taal, voor alle doeleinden, zoowel mondelinge ah schrif
telijke, tot dewelke een taal geroepen is.

Het is van waarde als hulp tot het juiste gebruik der moeder
taal. Dit werd bewezen door de verbetering in de uitspraak der 
moedertaal, door de betere keus van woorden, door de meer 
nauwkeurige kennis van de beteekenis der woorden en door de 
meer duidelijke opvatting van spraakkundige begrippen, in de scho
len waar Esperanto onderwezen wordt.

Tot nogtoe was Esperanto op zich zelf doel, de propaganda 
der algemeene verspreiding ervan, was het naaste doelwit waar
naar gestreefd werd. Thans echter wordt de toepassing van Esper
anto op allerlei gebied, over heel de wereld, door ieder met open 
oog. voor de cultuur der menschheid als een voldongen feit erkend.

,,Die de wereldtaal vooruit helpt, treedt het zielenverbond toe, 
,,dat alle menschenkind moet behertigen. Hij helpt eene diepe klove 
,,van wantrouwen, vijandelijkheid en onverschil tusschen de vol- 
,,keren dempen. Hij verschaft aan millioenen een sleutel die op 
,,millioenen herten past." — R. Vermandere.

Het Esperanto is eene eenvoudige en welluidende taal, die 
rijk genoeg is om in alle vakken tot alle wederlandsche betrek
kingen gebruikt te worden, ook onder alle opzichten mag zij de 
volmaakste genoemd worden van al de tot heden bekende stelsels.

De moeite die men moet doen om het Esperanto aan te 
leeren is zoo klein, en de uitslag zoo groot, dat geen modern mensch 
mag nalaten Esperanto aan te leeren.

Begint nog heden de studie van Esperanto, want morgen komt ’t 
te pas !
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ESPERANTO IN ÉÉN OOGOPSLAG.
ALFABET. — A, b. c, (ts), ĉ (tsj), d, e, f, g, ĝ (dj), h, ĥ (ch), i, 

j, Ĵ (Fransche j), k, 1, m, n, o, p, r, s, ŝ (sj). t, u, (oe), ŭ (w), v, z.
De klemtoon valt steeds op de voorlaatste lettergreep.

LA
bepalend lidwoord 

voor alle geslachten 
en getallen

O
uitgang 

naamwoord

9 ° j °
blijdschap

J
meervoudsuitgang 

stratoj, manoj, 
katoj, knaboj.

IN
uitgang voor 

vrouwelijk geslacht 
katino, knabino.

E
uitgang 
bijwoord

9 °je
blij

A
uitgang

hoedanig heidsw.

9 ° ja
blij

I
uitgang werkw. 

noem vorm
 ̂ • • goji

zich verblijden

VERVOEGING DER W ERKW OORDEN

AS IS OS US U
tegenw. tijd verleden tijd toekomende voorwaardel. gebiedende en

tijd wijze bij voeg. wijzen

Mi skribas skribis skribos skribus skribu
Ik schrijf schreef zal schrijven zou schrijven schrijf

De samengestelde tijden worden gevormd door middel van het 
hulpwerkwoord esti en de bedrijvende deelwoorden op ant, int. ont. 
(tegenwoordig, verleden en toekomend) en de lijdende op at. it, ot 
(tegenwoordig, verleden en toekomend). Mi estas skribanta, ik ben 
schrijvend. La letero estis skribata. de brief werd geschreven.

N is de uitgang voor den accusatief (rechtstreeksch voorwerp).

Li vidas min. Hij ziet mij.
Mi vidas lin. Ik zie hem.
Mi skribas leteron Ik schrijf een brief.

W ILT  GIJ E SP E R A N T O  LE E R E N  ? Wendt u dan tot de
aangesloten groepen van

FLA N D R A  LIGO  E S P E R A N T IS T  A
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Grandan Sukceson
havas la „K A N T A R O  E S P E R A N T IS T A ” , (ko- 
lektita de Juul Karnas) eldono de N O V A  BI-
BLIO T EK O , kaj enhavanta 111 kantojn(112 paĝa).

/
- iu Samideano 

iu Biblioteko 
V ^ iu  G R U P O

DEVUS GIN POSEDI.

Mendu tuj ĉe la eldonisto

I I .  V A N  D E R  M A S T
V L A G S T R A A T ,  9

ANTWERPEN
La prezo nur estas 6 frankoj kaj oni estas petata pagi 
je poŝtĉekkonto n° 209852 ĉe la mendo por eviti la enspez- 
kostojn. Aldonu 0,25 fr. por sendkostoj.

R a b a t o n  p o r  r e v e n d i s t o j  k a j  g r u p o j  p o  a l m e n a ù  15 e k z e m p l e r o j .

v

P l e se jc  CENTRAL
L A N G E  K I E V I T S T R A . A T ,  2 2

9

A N T W E R P E N
T E L E F O N O  286.01

PRESAS ĈIAJN KOMERC-PAPEROJN KAJ REVUOJN

Speciale instalita por grandaj ekzemplernombroj



HUIS DE LEY
Driekoningenstr., 43, Berchem.

De Ley 6 Verschueren
C IT É

H 3-144-145-146-147-179- 
180-208-209

Groote keus in Vrouw-6 Manstoffen 
Zijde, Fluweel en Voedering.

N

LUOTA

PANNENHUIS
F erd . Jan ssen s

BEKEND VOOR ZIJN EX TR A  DRANKEN

Zaal voor Maatschappijen.
KOUD BUFFET GOEDE BEDIENING

Ejo de Flandrema Grupo 
Esperantista.

Flandra Esperanto - Instituto
Direktoro: GERARD DEBROUWERE

KO RTRIJK 
Marckesteenweg, 18

Poŝtĉekkonto 1969.06

E S P E R A N T I S T E N  ! 

B L I N D E N V R I E N D E N  ! 

ABONNEERT U
op het maandblad van het

Algemeen Blindenverbond 
van Vlaanderen

29, Rijselsche baan 
Antwerpen-West

Jaarlijksche bijdrage : 10, 30 of 100 frank
Postcheck : 195.224

Helpt daadwerkelijk de
Vlaamsche blinden.

PAUL KUTSUKIAN
Generala agento por la provincoj 

Antverpeno. Okcident-kaj Orient- 
Flandrujo de la aütomobiloj kaj 
ŝarĝveturiloj

R  K  O
Generala agento por la provinco 

Antverpeno de la tirveturiloj
I N T E R N A T I O N A L

T E L E F O N O J  : 916.48 - 985.15 
Laborejo kaj Ekspozicia salono :

B e l g i ê L E I . 149, ANTW ERPEN

Een 1ste. JA A R G A N G  van

„Flandra Esperantisto
bevat een 

volledige kursus

ESPERANTO

f f

PresadO'EldonadO'Librovendado I door ZELFONDERRICHT
Propagando - Instruado 

Petu niajn prezojn!
en is verkrijgbaar tegen 10.—-fr. 
bij de administratie van het blad.

r

D r u k k .  C E N T R A L ,  L g e  K i e v i t s t r . ,  2 2 ,  A n t w e r p e n .


